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Velkommen til Kædernes DNA 

Danske forbrugere shopper dagligvarer 187 gange årligt, hvilket svarer til 3,5 gange om ugen.  

 

For såvel kæder som leverandører er det afgørende, at man forstår shopperne og deres 

motiver, hvis man skal lykkes. 

 

Kædernes DNA er ikke svaret på alle spørgsmål indenfor denne ramme.  

Men et overblik over de mest basale kendetegn for et udvalg af kæderne i dansk 

dagligvarehandel.  

 

Har du spørgsmål til materialet, hører vi meget gerne fra dig. 

Alle data er indsamlet i GfK Consumer Experiences’ panel i Danmark, hvor analyserne er 

foretaget på MAT Q1 2016 data.  
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Lidls DNA 
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Shopper Profil – Lidl 
  Demografi: 

  - Overvejende shoppere i alderen 40-59 år med børn.  

   

  - Primært bestående af større husstande med 3+ personer, der bor 

  i Syd- og Vestjylland 

 

  - Lidl Shopperne er meget prisbevidste, går ikke efter mærkevarer 

  men i særdeleshed efter lave priser . 

 

 

Lidls adfærdsmæssige profil: 

- Over en 12 måneders periode besøges Lidl af 60,0 % af alle danske husstande.  

 

- Lidl shoppere dækker 8,3 % af deres dagligvareindkøb i Lidl, hvilket betyder at Lidl shoppere 

har en loyalitet på 8,3 %. 

 

- Den gennemsnitlige Lidl shopper kommer i Lidl 17,6 gange på en 12 måneders periode. 

 

- Den gennemsnitlige værdi per indkøbshandling i Lidl er DKK 152,13 

 

- 15,9 % af omsætningen i Lidl er købt planlagt på tilbud. 

- 72,1 % af omsætningen i Lidl er Private Label. 
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http://lidl.dk/dk/home.nsf/pages/i.home
http://lidl.dk/dk/home.nsf/pages/i.home
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Shopper Profil – Lidl 

Lidl har en stærk performance på Private label. 

Kæden er gode til at dække Lidl shopperes behov indenfor 

kategorierne frugt og grøntsager. Ligeledes finder vi basis 

kategorierne; mejeri samt tørvarer/kolonial blandt de kategorier som 

Lidl er gode til. Dette er begge kategorier, som har været 

nødvendige for Lidl at være stærke på, for at erobre en 

”måltidsposition”.  

 

Derudover har Lidl – ikke overraskende – en særligt stærk position 

på Private label. 
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Lidl er stærke på flere måltidskategorier. 

Lidl har en relativ høj loyalitet på frugt & grøntsager samt mejeri. Dog har de en faldende 

loyalitet på kød, men er stadig relativt godt med set i forhold til at det er en discount butik, 

som ikke har optimale betingelser for dele af denne kategori herunder dyrere udskæringer.  

 

Konkurrerende kæde(r): 

- Totalt set er Lidls største konkurrenter Netto og Rema1000.  

- Lidls største konkurrent på Private labels er de andre discountere Netto, Rema1000, Aldi 

og fakta. 

- På personlig pleje, hvor Lidl kunne forbedre sig, er DS kæderne og Rema1000 de største 

konkurrenter til Lidl. 
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GFK CONSUMER EXPERIENCES 

Spørgsmål? Kontakt camilla.vinther@gfk.com +45 2146 2460 
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